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คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้วางแผนจัดน าเท่ียว

คุณสมบัติ ของผู้วางแผนจัดน าเทีย่ว
1. ต้องซ่ือสัตย ์
2. วางตัวเป็นกลาง
3. มีประสบการณ์
4. ต้องจัดงานตามความสามารถของมัคคุเทศก ์
5. ต้องมีความสามารถในการเสนอทางเลือกสินค้าบริการ
6. สามารถประสานงานได้ดีกับผู้เก่ียวข้อง
7.  มีความอดทน
8.  ภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน พูด แบบส่ือสารได้
9. ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี
10. รักงานบริการ
11. เป็นนักเจรจาและเป็นนักต่อรองเก่ง
12. ละเอียดรอบคอบ



จรรยาบรรณของผู้วางแผนจัดน าเท่ียวท่ีควรมีประกอบด้วย

1. ควรจัดทัวรต์ามรายการไม่ตัดทอน หรือเปลีย่นแปลงจากข้อตกลงตามใจชอบ

2. ไม่จัดทัวรผ์ิดกฎหมาย หรือศลีธรรม 

3. มสีามัญส านึกในการจัดงาน เวลาจะมอบหมายงานอะไรให้กับใครควรให้เวลาแก่ผู้ปฏบัิตน้ัินตามสมควร 

4. ไม่วจิารณก์ารท างานของมัคคุเทศกห์รือเพือ่นร่วมงานคนหนึ่งให้อกีคนหนึง่ฟัง

5. ต้องมคีวามสามารถในการเสนอทางเลอืกสนิค้าบริการได้หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้บริการหรือลูกค้า 

6. แสดงความจริงใจ และรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในการท างานของตนเมือ่เกดิความผดิพลาด

7. ไม่เลอืกใช้บริการเฉพาะจากสถานบริการทีเ่กีย่วข้องในการจัดรายการน าเทีย่ว ทีเ่หน็ว่าตนได้ประโยชนส่์วนตัว 

8. ให้จัดรายการน าเทีย่วโดยค านงึถงึความพงึพอใจของลูกค้าเป็นทีต้ั่งไม่เอารัดเอาเปรียบหมกเมด็เล่นค าเพือ่หลอกลวง

ลูกค้าหน้าใหม่ 

9. รู้จักวางแผนการท างาน ตามงาน ตดิตามงาน วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหา ประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้ลุล่วง



จรรยาบรรณของโอเปอร์เรช่ัน (เพิ่มเติม) 
1. ควรจัดให้มีประกนัอุบัตเิหตุให้แก่นักท่องเทีย่ว มัคคุเทศก์ และผู้น าเทีย่วระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

2. ควรมีทศันคตทิีด่ ีหรือแนวความคดิและพฤตกิรรมทีด่ ี

3. ควรเลือกใช้บริการสถานประกอบการ ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานและมีใบอนุญาต

4. ควรปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

5. ควรปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั

6. ควรจัดกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว ให้ด าเนินไปในลกัษณะทีก่ลมกลืนกบัคุณลกัษณะและประเพณ ี

7. ควรรักษาผลประโยชน์ให้กบับริษทัทีต่นปฏิบัตหิน้าทีอ่ยู่และควรค านึงถงึประโยชน์ของนักท่องเทีย่ว

8. ต้องค านึงถงึผลประโยชน์ของบริษทัและคุณภาพของสถานประกอบการทีเ่ราจะร่วมธุรกจิ มากกว่าผลประโยชน์ของตวัเอง 

9. ไม่น าความลบัของบริษทัไปเผยแพร่ให้กบับริษทัคู่แข่ง หรือน าไปใช้ประโยชน์เองในอนาคต

10. ไม่มอบหมายงานให้มัคคุเทศก์ ทีไ่ม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย



11. ไม่สนับสนุนการจัดท าทวัร์ทีท่ าให้ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วหรือประเทศดูแย่ลง 

12. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที ่และหมั่นตรวจทาน ความเรียบร้อยของข้อมูลอยู่เสมอ 

13. รู้เท่าทนัสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้พอประมาณ 

14. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรม จากลูกค้า(นักท่องเทีย่ว) 

15. ศึกษาสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยู่ในโปรแกรมและสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ๆอยู่เสมอ

16. ไม่เอื้อประโยชน์ให้กบัญาตพิีน้่องหรือพรรคพวกของตนเอง 

17. มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงทเีม่ือเกดิปัญหา

18. ไม่โฆษณาเกนิความเป็นจริง หรือหลอกลวงลูกค้า

19. ค านึงถงึสิทธ์ิประโยชน์ของลูกทวัร์ ไม่เอาเปรียบลูกทวัร์ ควรจัดโปรแกรมทีม่ีคุณภาพเป็นส าคญั

20. มีความอดทน คุมอารมณ์ของตวัเองได้ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ หรือลูกค้าแบบใด

21. ไม่ลอกงานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของใครมาท าธุรกจิ

22. ไม่พูดจาว่าร้ายใส่สีตไีข่บริษทัคู่แข่งในเร่ืองทีไ่ม่เป็นความจริง



23. อย่าส่งหรือดาว์นโหลดข้อมูลทั้งทางในบริษทัและลูกค้าไปใช้ในการส่วนตวั

24. ไม่บังคบัลูกค้าซ้ือทวัร์พเิศษหรือเรียกเกบ็งนิพเิศษจากลูกค้าเพ่ือน าเงนิเข้ากระเป๋าตวัเอง



การส ารวจเส้นทางเพ่ือการจัดน าเที่ยว  

การส ารวจเส้นทาง คือ การเดินทางไปยงัเส้นทางท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีคิดว่าจะน ามาจดัเป็นรายการน าเท่ียว ดูและเก็บขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ ท่ีจะน ามาบรรจุลงในรายการทวัร์ เช่น เส้นทางเดินทาง ท่ีพกั ร้านอาหาร รถ เรือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว 
ร้ายขายของท่ีระลึก ราคา คุณภาพของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงแวดลอ้ม วิธีชีวิตวฒันธรรมฯลฯ ทั้ งหลายทั้ งปวงเพื่อน ามา
ประกอบในการเขียนรายการน าเท่ียวใหน่้าสนใจและเกิดความคุม้ค่าท่ีสุดต่อนกัท่องเท่ียวและผูจ้ดัน าเท่ียว



1. การส ารวจเส้นทางเดิม คือการส ารวจเส้นทางท่องเท่ียวท่ีบริษทัน าเท่ียวเคยจดัน าเท่ียวมาแลว้ การส ารวจ
เส้นทางเดิมน้ี เป็นประโยชน์ในด้านการเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ เน่ืองจากย่ิงเวลานานมากข้ึน ก็จะมีสถาน
ประกอบการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนมากมาย



2. การส ารวจเส้นทางใหม่ คือ การส ารวจเส้นทางท่องเท่ียว ท่ีบริษทัน าเท่ียวไม่เคยจดัเดินทาง หรือไม่เคยจดัน า
เท่ียวในเส้นทางนั้น  หรืออาจเคยมีการเดินทางจดัน าเท่ียวมาบา้งแต่กเ็ป็นเวลานานมาแลว้ 



3. การส ารวจเส้นทางเพือ่เป็นตัวแทนขาย (หรือเส้นทางตัวอย่าง) เป็นลกัษณะท่ีมีผูผ้ลิตรายการน าเท่ียว อาจเป็น
บริษทัน าเท่ียว โรงแรม สายการบิน โดยผูผ้ลิตรายการน าเท่ียวนั้น อาจร่วมมือกนัเชิญบริษทัน าเท่ียวหรือตวัแทน
จ าหน่ายท่ีสนใจ ร่วมเดินทางเพ่ือส ารวจเส้นทางท่องเท่ียวท่ีตนจดัท าข้ึน เพ่ือใหบ้ริษทัน าเท่ียวหรือตวัแทนท่ีไดรั้บ
เชิญมาพิจารณารับรายการน าเท่ียวของผูผ้ลิตนั้นไว ้เพ่ือเป็นตวัแทนขายหรือช่วยประชาสัมพนัธ์รายการน าเท่ียว
นั้นๆ การส ารวจเส้นทางลกัษณะน้ี ผูท่ี้ไดรั้บเชิญ อาจไม่ตอ้งลงทุนเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในบางคร้ังอาจเดินทาง หรือ
เสียค่าใชจ่้ายเพียงเลก็นอ้ย เพียงแต่ขอใหร่้วมเดินทางไปกบัผูจ้ดัดว้ยเท่านั้น ลกัษณะการส ารวจเส้นทางดงักล่าวจะ
รู้จกักนัในช่ือ Familiarization Trip(FAM Trip) 



4.  การส ารวจเส้นทางเม่ือต้องมีการจัดน าเท่ียวในลักษณะเฉพาะ /พิเศษ การส ารวจเส้นทางในข้อน้ีจะมี
ลกัษณะเฉพาะกิจท่ีจะตอ้งส ารวจเส้นทางเม่ือมีกรุ๊ปใหจ้ดัน าเท่ียวแสดงความตอ้งการท่ีให้บริษทัจดัน าเท่ียว จดัน า
เท่ียวในลกัษณะท่ีเขาตอ้งการ ซ่ึงโดยมากเป็นลกัษณะท่ีไม่ไดมี้รายการหรือโปรแกรมท่องเท่ียวเหมือนรายการน า
เท่ียวทัว่ไป เช่น ใหบ้ริษทัจดัน าเท่ียวจดัน าเท่ียวแบบ มีกิจกรรม Walk Really ไดเ้ท่ียวดว้ย ไดท้  ากิจกรรมระหว่าง
คนท่ีไปเท่ียวดว้ย หรือจดัน าเท่ียวใหก้บัคนหมู่มากเป็นหลายร้อย หรือหลกัพนัคน ซ่ึงเร่ืองท่ีพกัอาหารการกินตอ้ง
ไดรั้บการวางแผนโดยการท่ีตอ้งมาส ารวจเส้นทาง สถานบริการต่างๆ อยา่งดีพร้อมเพียงพอ



ข้อดีของการได้ส ารวจเส้นทางก่อนจัดน าเที่ยว
1. สามารถป้องกนัและประหยดัค่าใช้จ่ายทีอ่าจเสียไปจากการไม่รู้ ไม่ช านาญในพื้นที่

2. เพ่ือได้ทราบระยะทาง สถานประกอบการต่างๆ ได้ชัดเจน ได้ข้อมูลสภาพทีเ่ป็นปัจจุบันชัดเจนเจาะลกึและถูกต้อง
มากกว่าการสืบหาข้อมูลจากการน่ังประจ าอยู่ทีส่ านักงาน ซ่ึงจะท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขนัทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านทีพ่กั 
ร้านอาหาร โรงแรมแหล่งท่องเทีย่ว การเดนิทาง ฯลฯ

3. ผู้ประกอบการทีเ่กีย่วข้องในการจัดน าเทีย่ว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ จะเกดิความเกรงใจมากกว่า เพราะได้เจอผู้ที่
จะมาใช้บริการตวัจริง ท าให้ผู้จัดน าเทีย่วมีโอกาสทางธุรกจิและอาจได้ข้อตกลงและเง่ือนไขทีด่กีว่าตดิต่อทางการท าหนังสือ ส่ง
โทรสาร หรือทางโทรศัพท์



ข้อเสียท่ีอาจเกดิขึน้ในการส ารวจเส้นทางก่อนจัดน าเที่ยว

1. ท าใหบ้ริษทัส้ินเปลืองงบประมาณมากข้ึน อาจท าใหต้อ้งไปคิดรวมเป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งคิดเพิ่มจากลูกคา้ตามไปดว้ย
(ยกเวน้การไดไ้ปส ารวจเส้นทางโดยมีผูส้นบัสนุนการเดินทาง)

2. การส ารวจเส้นทางจะไม่ไดผ้ลสูงสุดถา้หากเจา้ของหรือผูบ้ริหารของบริษทัไม่ไดไ้ปส ารวจดว้ยตวัเอง



แนวคิดเร่ืองรูปแบบการเดินทางเพ่ือการจัดน าเท่ียว

รูปแบบที ่1 กรณีเป็นการจดัรายการน าเท่ียว ประมาณ 2-4 วนัโดยใชร้ะยะทางในการเดินทางนอ้ย เน่ืองจากตอ้งการ
ใหมี้ท่ีพกัแห่งเดียวตลอดการเดินทาง โดยแต่ละวนัจะเดินทางออกจากโรงแรมในช่วงเชา้ เพื่อท่องเท่ียวแลว้กลบัมาพกัท่ี
โรงแรมเดิมในตอนเยน็ ขอ้ดีของการจดัน าเท่ียวรูปแบบน้ี คือ ไม่ตอ้งวุ่นวายกบัขั้นตอนการเขา้พกัและออกจากโรงแรม(Check 
In,  Check Out) ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ยกระเป๋าเดินทางในแต่ละวนั และจะท าใหลู้กคา้ไดมี้เวลาพกัผ่อนมากข้ึน ไม่
ตอ้งรีบตื่นเพื่อน ากระเป๋ามาไวน้อกหอ้งทุกเชา้ และอาจจะไดร้าคาค่าท่ีพกัและอาหารเชา้ลดเป็นพิเศษ เน่ืองจากพกัหลายวนั 
และช่วยประหยดัเงินค่าขนกระเป๋าสัมภาระเดินทางในแต่ละวนั การจดัการเดินทางในรูปแบบน้ีระยะทางจากโรงแรมไปแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่ควรเกิน 100 - 150 กิโลเมตร เพราะไปกลบัก็ 200 กิโลเมตรซ่ึงถือว่ามากเกินไป

ดงันั้น การจดัรายการน าเท่ียวรูปแบบน้ี จึงตอ้งจดัท่ีพกัในบริเวณท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวลอ้มรอบท่ีพกั มกัเป็นลกัษณะ
ของการเท่ียวชมเมือง(City Tour) หรือการเท่ียวชมภูมิทศัน ์(Sightseeing Tour) ดงัภาพ

 
 
    
 
  
  



รูปแบบที ่2 เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีเปล่ียนท่ีพกัทุกวนั ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะทางในการเดินทางมากกว่าแบบแรก โดยเร่ิมเดินทางจาก
จุดหน่ึงแลว้ต่อไปเร่ือยๆ เป็นวงรอบแลว้กลบัมาท่ีจุดเดิมในคร้ังแรก ขอ้ดีของการเดินทางแบบน้ี คือ นกัท่องเท่ียวจะไดค้วามแปลก
ใหม่ของส่ิงแวดลอ้มในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว เพราะเปล่ียนสถานท่ีพกัทุกวนัและอยูไ่ม่ซ ้าเมือง ท าใหไ้ดแ้วะเยีย่มชมหลายเมือง แต่
ขอ้เสีย คือจะมีค่าใชจ่้ายเป็นค่าโรงแรมท่ีพกัมากข้ึน และอาจมีอุปสรรคมีความเบ่ือหน่ายระหว่างการเดินทางมากกว่า



รูปแบบที ่ 3  เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีคลา้ยคลึงกบัแบบท่ี 2 แต่สถานท่ีท่ีจะออกเดินทางไปและกลบัจะแตกต่างกนั ไม่ใช้เส้นทาง
เดียวกนั เป็นลกัษณะท่ีเวลาเท่ียวจะออกจากจุดหน่ึงแต่เวลากลบัจะกลบัจากอีกจุดหน่ึง หรืออาจเป็นลกัษณะการซ้ือรายการน าเท่ียวขา
เดียว หรือซ้ือรายการน าเท่ียวเฉพาะจุดบางจุด เช่น อาจซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีรวมค่าตัว๋เคร่ืองบินในขาไปรวมบริการรถรับส่ง ไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งรวมถึงท่ีพกั แต่ไม่มีตัว๋เคร่ืองบินขากลับ ผูเ้ดินทางอาจเปล่ียนเป้าหมายไปท่องเท่ียวในเส้นทางอ่ืนตาม
ความจ าเป็น ขอ้ดีของการเดินทางรูปแบบน้ี คือ ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางกลบัมาจุดเร่ิมแรกเพื่อเดินทางกลบั เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียว
ท่ีอยากมีส่วนร่วมการเดินทางในบางส่วนของรายการน าเท่ียว โดยเวลาท่ีเหลือนกัท่องเท่ียวอาจเป็นผูจ้ดัการท่ องเท่ียวดว้ยตวัเอง 
ลกัษณะการเดินทางแบบน้ีมกัเป็นการเดินทางท่ีใช้ระยะทางไกล และเสียเวลานานอาจไปเท่ียวและไดแ้วะเยี่ยมญาติ อาจไม่ไดก้ลบั
พร้อมคณะทวัร์ ขอ้เสียคือ  ราคาอาจสูง เพราะเป็นการเดินทางไปกลบัคนละเส้นทาง หรืออาจตอ้งแยกเดินทางเองในบางช่วงนั้นเอง



การวางแผนจดัรายการน าเที่ยว



1. การวางแผนระยะยาว คือการจดัวางแผนตัง้แตช่่วง 5 ปีขึน้ไป โดยมากจะเป็นการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาบริษัทให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ ไมว่่าจะเป็นดา้นการพฒันาบุคลากร การพฒันาการจดัการ และการพฒันาคณุภาพของสินคา้และบริการ ในการวางแผนระยะ
ยาวนีจ้ะมีการก าหนดแนวทางการพฒันาโปรแกรมน าเท่ียว ก าหนดวตัถุประสงค ์ ก าหนดลกูคา้เปา้หมาย โดยการจัดการวางแผนท่ องเท่ียวจะ
พิจารณาตามความสนใจของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย เช่น ลกูคา้บางกลุม่สนใจการท่องเท่ียวชมความงามตามธรรมชาติทางทะเล หรือคว ามงาม
ของทุ่งหญา้ ป่าเขา ดอกไม ้สว่นบางกลุม่จะสนใจการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมพูนความรูด้า้นประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี บางกลุม่อาจจะสนใจเพียง
เพ่ือซือ้ของเท่านัน้ บริษทัน าเท่ียวจึงตอ้งก าหนดแนวทาง และนโยบายของตนเพ่ือน าไปสูแ่ผนการท่ีตอ้งปฏิบตัิตอ่ไปในอนาคต  ทัง้นีก้ารวางแผน
ระยะยาว อาจมีอะไรบางอย่างท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนไดม้ากเน่ืองจากไมม่ีใครสามารถบอกอนาคตไดช้ดัเจน การวางแผนระยะยาวท่ีดีจึงควร
ตอ้งมีทางเลือกในการท าการตลาดหลายๆ ทาง ตอ้งติดตามคาดการณ์ติดตามกระแสการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยตรวจสอบ
แนวโนม้กระแสการเดินทางท่องเท่ียวจากรายงานขององคก์ารการท่องเท่ียวตา่งๆ เช่น UNWTO, PATA, ททท. เป็นตน้ มีการเตรียมการดา้น
สินคา้บริการท่ีหลากหลายเขา้มารองรบักิจการในอนาคต และเมื่อถึงเวลาก็ปรบัใชใ้หไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นีก้ารวางแผนระยะยาว ตอ้งค านึงถึง
ความสอดคลอ้งกบันโยบายจากภาครฐับาลในการสง่เสริมการท่องเท่ียวดว้ย



2. การวางแผนระยะส้ัน  โดยมากบริษทัน าเท่ียวหรือธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ียวจะใหค้วามส าคญัตอ่การวางแผนระยะสัน้ เน่ืองจากจะเห็นแนวทาง
ความส าเร็จไดช้ดัเจนใกลเ้คียงความเป็นจริงกว่า อีกทัง้ธุรกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวสูงเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียว ดงันัน้บริษทัสว่นใหญ่จึงไมค่อ่ยมองอะไรท่ีไกลตวัมากเกินไปนกั



2.1 การวางแผนจัดน าเทีย่วประจ าปี  จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี

2.1.1 ประเภทการจดัน าเท่ียว บริษทัน าเท่ียวตอ้งมีนโยบายในการจดัน าเท่ียวว่าจะจดัน าเท่ียวประเภทใดบา้ง เช่น เนน้
รับจดัน าเท่ียวนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างประเทศโดยเนน้เท่ียวแบบเตม็วนั(One Day) หรือการเท่ียวชมเมือง(City Tour) หรือเนน้จดัน า
เท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวไทยเท่ียวภายในประเทศ(Domestic Tour) หรือเนน้จดัน าเท่ียวไปต่างประเทศ(Outbound Tour) เนน้จดัน าเท่ียว
เป็นหมู่คณะกรุ๊ปเหมา เป็นตน้

2.1.2 ภูมิภาค/จุดหมายปลายทาง บริษทัน าเท่ียวมุ่งเนน้การจดัน าเท่ียวสู่ภูมิภาคยโุรป เอเชีย หรือ อเมริกา เป็นตน้ โดย
เนน้หนกัประเทศใดบา้ง ถา้เป็นภายในประเทศมุ่งเนน้ภาคหรือจงัหวดัใด ท่ีเท่ียวลกัษณะไหนบา้ง



2.1.3 วตัถุประสงค์ ในการจดัน าเท่ียวแต่ละคร้ังควรจะวางวตัถุประสงคข์องการจดัว่ามีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้นกัท่องเท่ียวได้
อะไร เช่น เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัสถานท่ีต่างๆ หรือให้ทราบถึง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี สถานท่ีสวยงามตาม
ธรรมชาติ หรือเนน้ให้มีโอกาสไดซ้ื้อของ หรือเพื่อให้ไดมี้โอกาสไดล้องรับประทานอาหารประจ าทอ้งถ่ินนั้นๆ หรืออาจเนน้ให้มี
โอกาสได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนทอ้งถ่ิน  เน้นเพื่อให้ไดมี้โอกาสเล่นกีฬา  หรือชมกีฬา เป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิง
อนุรักษ ์ชอ้ปป้ิง ศึกษาดูงานหรืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือเนน้หลายๆ อย่าง เป็นตน้ อน่ึงถา้วางวตัถุประสงคใ์นการจดัน าเท่ียวไวแ้ลว้ 
บริษทัน าเท่ียวก็ตอ้งพยายามจดัการตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้



2.1.4 ช่วงเวลาของการจดั จ านวนวนั และระยะทางในการจดัน าเท่ียว บริษทัน าเท่ียวจะจดัน าเท่ียวในช่วงเวลาใดบา้ง ตอ้ง
ใช้ระยะเวลาก่ีวนั ตอ้งพิจารณาช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมของสถานท่ีท่ีจะไปประกอบกบัเวลาว่างของนกัท่องเท่ียว เ ช่น สมมติว่า
นกัท่องเท่ียว     มีช่วงหยดุยาวหนา้เทศกาล 4 วนั ก็ควรจดัรายการให้สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีมี ตวัอย่างเช่น  นกัท่องเท่ียวยุโรปนิยมมา
เท่ียวประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม เพราะตอ้งการหลีกหนีอากาศท่ีหนาวเยน็ และเป็นช่วงท่ีประเทศไทยอากาศดี 
แต่ถา้จะจดัใหน้กัท่องเท่ียวไทยไปชมดอกทิวลิปบานท่ีเนเธอร์แลนด ์ก็ตอ้งจดัในช่วงเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม เพราะระยะ
นั้นเป็นช่วงท่ีดอกทิวลิปบานและเป็นช่วงท่ีโรงเรียนในไทยปิดภาคฤดูร้อน ผูป้กครองอาจมีเวลาพาบุตรหลานเท่ียว และเป็นช่วงฤดู
ร้อนท่ีคนไทยอยากหลบลมร้อนไปเท่ียวเมืองหนาว และช่วงนั้นยโุรปเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ นกัท่องเท่ียวยงัไม่มากเหมือนช่วงฤดูร้อน 
ความสะดวกในดา้นการบริการของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ยงัมีมากกว่าช่วงฤดูร้อน หรือถา้เป็นการเท่ียวในประเทศไทยหนา้หนาวก็
ควรเท่ียวภาคเหนือ หนา้ร้อนควรเท่ียวภาคใต ้เป็นตน้



2.1.5 ความคาดหวงัจากลูกคา้ ลูกคา้อาจคาดหวงัว่าจะไดรั้บบริการตามท่ีตอ้งการ เช่น ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติ อาบแดด 
ไดเ้ท่ียวสถานบันเทิงท่ีตั้งใจมา ไดเ้ยี่ยมชมสถานท่ีได้เห็นส่ิงแปลกใหม่ๆ หรือไดซ้ื้อของท่ีถูกใจ  ถ้าเป็นลูกคา้สูงอายุ ควรจดัการ
ท่องเท่ียวระยะสั้นเผื่อเวลาหยดุพกัใหม้าก ไม่ควรใหน้ัง่รถนานทั้งวนั หรือไม่ควรใหเ้ดินชมนานๆ ควรค  านึงถึงอาหารท่ีเหมาะกบัวยั 
ดงันั้นการจดัรายการตอ้งมีความยดืหยุน่เพราะผูสู้งอายมุกัท าอะไรเช่ืองช้าเหน่ือยง่ายและอาหารตอ้งกินง่าย แต่ถา้เป็นการจดัรายการ
ของทวัร์เหมาจ่ายมาเป็นหมู่คณะ หรือเป็นการท่องเท่ียวแบบเพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังาน ก็ควรจดัน าเท่ียวโดยเนน้ให้มีงานเล้ียงฉลอง
(Party) หรือจดัใหมี้กิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมความรักสามคัคีในรูปแบบต่างๆ  สามารถสร้างความสนุกสนานคร้ืนเครงแก่หมู่
คณะไดไ้ปในตวั  ส่ิงส าคญัทั้งหลายทั้งปวงท่ีลืมไม่ไดคื้อลูกคา้ทุกกลุ่มตอ้งการให้มีการบริการท่ีดี การให้เขาไดพ้กัผ่อนเต็มท่ี ได้
รับประทานอาหารอร่อยๆ การไดซ้ื้อของท่ีถูกใจ ไดเ้ห็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีเขาตอ้งการ การให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้สนุกสนานตาม
ความคาดหวงัของเขาในคร้ังนั้นๆ เขาก็จะมีความสุข บริษทัก็จะไดรั้บค  าช่ืนชมมีช่ือเสียงตามมา โดยบริษทัตอ้งตั้งเป้าการท างานไวว่้า 
“ตอ้งพยายามท าใหก้ารบริการน าเท่ียวเป็นท่ีประทบัใจเกินความคาดหวงัท่ีลูกคา้มี” เสมอ



2.1.6 กิจกรรม ความตอ้งการท่ีแตกต่างกันของลูกคา้ท าให้บริษทัน าเท่ียวตอ้งคิดหาวิธีการสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
บริษทัน าเท่ียวตอ้งจดักิจกรรมใหเ้หมาะกบัวยัของลูกคา้  ถา้จดัไปตรงกบัช่วงเทศกาลก็ควรให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในเทศกาลนั้น เช่น เทศกาลลอยกระทง หรือเทศกาลคริสตม์าสในต่างประเทศ หรือถา้ไม่ตรงกบัเทศกาลหรือเหตุการณ์พิเศษก็
ควรจดัหากิจกรรมบนัเทิงใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเขา้ชม เช่น เขา้ชมละคร  โขน ท่ีโรงละครแห่งชาติ รายการมวยท่ี เวทีราชด าเนิน
ในกรุงเทพมหานคร หรือชมคาบาเร่ต(์Cabaret) อลัคาซ่าร์ในเขตพทัยา โดยอาจจดัเป็นรายการน าเท่ียวท่ีให้เลือกเสริมพิเศษ(Optional 
Tour) ก็ได ้ซ่ึงการจดัใหมี้กิจกรรม จะเป็นการเพิ่มความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน การปล่อยใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้ื้อของฝาก
ตามสมควรก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง อยา่งนอ้ยก็เพื่อเป็นการใชเ้วลาโดยท่ีบริษทัน าเท่ียวไม่ตอ้งลงทุนอะไรเลย



2.1.7 แหล่งท่องเท่ียว เป็นปัจจยัส าคญัในการจดัน าเท่ียว ผูจ้ดัรายการน าเท่ียวตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองแหล่งท่องเท่ียว
เป็นอนัดบัแรก ผูจ้ดัคงไม่อยากไดย้ินนกัท่องเท่ียวบ่นว่าอาหารอร่อยท่ีพกัดีแต่ แหล่งท่องเท่ียวไม่ได้ เร่ือง ผูจ้ดัตอ้งจดัรายการให้มี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ควรจดัใหแ้หล่งท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ไม่ควรค  านึงถึงแค่เดินทาง
ไปถึงสะดวกหรือคิดเพียงแค่จะเขา้ชมในสถานท่ีท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมเท่านั้น



2.1.8 งบประมาณ  ในการจดัน าเท่ียวใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลายโอกาสก็จะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการจ่ายของ
ลูกคา้เป็นส าคญั การท่ีลูกคา้จะเรียกร้องความสะดวกสบายมากนอ้ยเพียงใดนั้น บริษทัน าเท่ียวมกัสามารถจดัหาบริการมาให้ได ้ส าคญั
ท่ีว่าลูกคา้มีศกัยภาพในการจ่ายเพียงใด ถา้ลูกคา้ใหง้บประมาณมาเพียงนอ้ยนิดแต่เรียกร้องการบริการชั้นเลิศ อาหารจากภตัตาคารชั้นดี 
โรงแรมระดบัหา้ดาว รายการน าเท่ียวอยา่งหรู บริษทัน าเท่ียวก็ไม่สามารถจดัใหไ้ด ้แต่ถา้ลูกคา้มีก าลงัจ่ายมากบริษทัก็จะท างานง่ายข้ึน 
การวางแผนระยะสั้นเก่ียวกบังบประมาณ ก็จะเนน้หนกัไปในการลงโฆษณาตามส่ือต่างๆ การเขา้ร่วมกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคญั
(Event)ต่างๆ ท่ีทางรัฐบาลหรือสมาคมดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ จดัข้ึน นอกจากน้ีตอ้งกนังบส่วนหน่ึงไวส้ าหรับเป็นการจองสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ ดว้ย และตอ้งไม่ลืมเปรียบเทียบราคาขายกบัตลาดคู่แข่งในรายการน าเท่ียว
เดียวกนัดว้ย



2.2 องคป์ระกอบส าคญัท่ีควรพิจารณาในการวางแผนระยะสั้น มีดงัต่อไปน้ี คือ
2.2.1 ท่ีพกั บริษทัหรือผูจ้ดัน าเท่ียวควรศึกษาขอ้มูลต่อไปน้ี

1) ท าเลท่ีตั้งของโรงแรม ตอ้งค  านึงถึงท าเลท่ีตั้ง ถา้โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่หรืออยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
การคา้ ราคาของโรงแรมก็จะสูงกว่าโรงแรมท่ีอยูน่อกเมือง แต่โรงแรมในเมืองนกัท่องเท่ียวจะชอบมากกว่าเพราะไดมี้โอกาสเดินชม
เมือง 

2) ระดบัของโรงแรม จะมีผลต่อการก าหนดราคา ตอ้งค  านวณดูว่าโรงแรมควรเป็นระดบัใด ส่วนมากบริษัทน า
เท่ียวจะเลือกระดบัของโรงแรมเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัแรมระหว่าง 2 ถึง 4 ดาว

3) ควรเลือกช่ือโรงแรมท่ีมีภาพลกัษณ์ดี หรือมีช่ือเสียง เช่น โรงแรมในเครือข่ายขา้มชาติเพราะเป็นท่ีรู้จกัดี 
สามารถวางใจไดใ้นดา้นคุณภาพและบริการ มีความสะดวกในการจองเพราะสามารถจองจากสาขาใดก็ได ้แต่อาจมีปัญหาเร่ืองของ
ราคาท่ีค่อนขา้งสูง

4) ชนิดของหอ้งพกั ส่วนใหญ่การจดัน าเท่ียวบริษทัมกัจดัใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัหอ้งคู่ ซ่ึงจะมีเตียงเด่ียว(Single 
Bed) 2 เตียง เรียกว่าหอ้ง Twin Room 



5) การมีบริการเสริม เช่น มีป้ายผา้ตอ้นรับ มีการบริการขนส่งกระเป๋าไปยงัหอ้งพกั มีการบริการท่ีเหมาะสมกบั
ราคาท่ีจะตอ้งจ่าย มีการเปล่ียนหรือเสริมเตียงใหฟ้รีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม มีเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ(Welcome Drink)

6) เลือกท่ีพกัท่ีมีท่ีจอดรถโดยเฉพาะหากจดัไปโดยรถบสั ควรมีท่ีจอดเพียงพอในการเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกท า
ใหลู้กคา้ไม่ตอ้งข้ึนลงจากรถและเดินไกล

7) ควรเลือกโรงแรมท่ีมีอภินนัทนาการหอ้งฟรีรวมค่าอาหารส าหรับคนขบัรถหรือผูน้  าเท่ียวด้วย

8) ควรเลือกโรงแรมท่ีบริษทัน าเท่ียว หรือผูจ้ดัมีขอ้ตกลงทางธุรกิจร่วมกนั(Contract) 

9) ควรค  านึงถึงจุดท่ีจะเดินทางไปต่อจากโรงแรมดว้ย ไม่ใช่ว่าเลือก      ท่ีพกัอีกเมืองแต่วนัรุ่งข้ึนตอ้งเดิน
ทางไกลขา้มไปอีกเมืองหน่ึง

10) ควรเลือกใชบ้ริการจากโรงแรมท่ียนิดีตอ้นรับ และมีความพร้อมในการรองรับคณะทวัร์ หรือกรุ๊ปทวัร์ 



11) ควรค  านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีในโรงแรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ของตน เช่น มี 
บริการ WIFI มีบริการ Internet ฟิสเนส สระว่ายน ้า ฯลฯ 

12) หลกัอยา่งหน่ึงในการจองท่ีพกัควรจองไวใ้หเ้ผื่อเหลือ มากกว่าเผื่อขาดโดยเฉพาะช่วงหนา้เทศกาล

13) บริษทัควรเลือกโรงแรมท่ีพกัท่ีมีการบริการอาหารเชา้ดว้ย เพราะจะเป็นการช่วยประหยดัเวลา 

14) การจดัลูกคา้เขา้ท่ีพกัตอ้งจองประเภทของหอ้งและย  ้าเตือนทางโรงแรมมิใหมี้ความเหล่ือมล ้าแตกต่างกนัใน
เร่ืองหอ้งพกั 



2.2.2 ร้านอาหาร ขอ้มูลท่ีบริษทัน าเท่ียวหรือผูจ้ดัควรศึกษาก่อนท่ีจะก าหนดร้านอาหารไวใ้หอ้ยูใ่นรายการจดัน าเท่ียวของตน คือ

1) ควรเป็นร้านท่ีมีคุณภาพมีความสะอาด และรสชาติของอาหารดี มีการบริการและพนกังานท่ีเพียงพอ

2) ราคาค่าอาหารตอ้งต่อรองไดต้ามความเหมาะสม

3) รูปแบบของการบริการ ซ่ึงอาจจะเป็นการนัง่โตะ๊แบบเซ็ทเมนู(Set Menu) ท่ีมีอาหารเป็นชุดส าเร็จรูป หรือแบบบุฟเฟต์
(Buffet) 

4 ) บางคร้ังอาจจดัใหมี้การรับประทานอาหารไปพร้อมๆ กบัการชมการแสดงดว้ยก็ได ้เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสุข สนุก 
และเพลิดเพลิน

5) เลือกร้านท่ีมีท่ีจอดรถโดยเฉพาะหากจดัไปโดยรถบสั ควรมีท่ีจอดเพียงพอในการเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวก



6) มีบริการจดัอาหารใหเ้ป็นอภินนัทนาการส าหรับผูน้  าเท่ียว พนกังานขบัรถ และผูติ้ดตาม เตม็ใจใหบ้ริการแก่หมู่คณะทวัร์

7) ควรเป็นร้านท่ีอยูใ่นเส้นทางผ่านไปยงัสถานท่ีต่อไปไดอ้ยา่งสะดวกไม่วกวนไปมา

8) รายการอาหารควรใหน้กัท่องเท่ียวไดล้ิ้มลองอาหารทอ้งถ่ินในบางม้ือดว้ย เช่น ไปทะเล ก็ควรมีอาหารทะเล

9) รายการอาหารแต่ละม้ือควรมีความหลากหลาย อาหารแต่ละม้ือก็ควรแตกต่างกนัไป ไม่สั่งอาหารท่ีซ ้ าๆ กนั 

10) กรณีท่ีมีม้ืออาหารใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บประทานเองตามอธัยาศยั ก็ควรจอดรถในจุดท่ีมีร้านอาหารมากพอส าหรับ

นกัท่องเท่ียว 



11) ตอ้งพิจารณาร้านท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัอาหารไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาท่องเท่ียวใหค้รบในแต่ละวนั

12) เป็นร้านท่ีตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกพอท่ีจะรับกลุ่มใหญ่ได ้ควรค  านึงถึงความปลอดภยั อาคารสถานท่ี ความ
สะดวกสบายในการใชห้อ้งสุขา

13) เป็นร้านท่ีมีอาหารใหเ้ลือกเมนูหลากหลายและราคาเหมาะสม

14) บริษทัน าเท่ียวควรจดัน าเท่ียวโดยอาจคิดบริการรวมอาหาร 3 ม้ือ จะท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่ตอ้งไปหารับประทานเอง

15) พึงค  านึงเสมอว่าม้ืออาหารท่ีตอ้งรับประทานแบบบุฟเฟต ์อาจตอ้งใชเ้วลานานเพราะมีอาหารใหเ้ลือกมาก

16) กรณีจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศ หากไปในประเทศท่ีอาหารไม่ถูกปากคนไทย บริษทัจดัน าเท่ียวอาจเตรียมอาหารปรุง
ส าเร็จท่ีเก็บไดน้าน เช่น อาหารกระป๋องเคร่ืองปรุง

17) กรณีการจดัน าเท่ียวไปยงัประเทศแถบยโุรป ร้านรวงต่างๆ จะเปิดปิดเป็นเวลา ไม่งอ้แขก บริษทัจดัน าเท่ียวจึงควรเลือก
ร้านท่ีมีความยดืหยุน่สูงในเร่ืองของเวลา



ขอ้ดี - ขอ้เสียการรับประทานอาหารแบบเซ็ทลงโต๊ะ  และแบบบุฟเฟ่ห์(BUFFET) ท่ีผูจ้ดั
น าเท่ียวควรค านึงถึงดงัน้ี ประเภทของการจดัอาหาร ข้อดี ข้อเสีย

แบบเซท็ลงโต๊ะ 1. สามารถท า เวลา และประหยัด เวลาได้ดีกว่า 
เน่ืองจากนักท่องเที่ยวต้องแข่งกันรับประทาน
2. โดยทัว่ไปราคาถกูกวา่
3. สามารถเลือกรายการอาหารและเลือกเซ็ท
อาหารตามราคาท่ีต้องการได้

1. นักท่องเทีย่วอาจรบัประทานอาหารได้ไมเ่ตม็ที่
2. ทีมงานบริการ มัคคุเทศก์ต้องคอยบริการ และ
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึ้น เช่น อาหารยังลงไม่ครบ เรื่อง
การจดัแขกเข้าทีน่ัง่ ฯลฯ
3. ทมีงานต้องท างาน และรับประทานอาหารอย่าง
รบีเร่งเนื่องจากต้องคอยบรกิารนักท่องเที่ยวให้เสร็จ
ส ิน้เสยีก่อน

แบบบุฟเฟ่ห์ 1. นักท่องเทีย่วสามารรบัประทานได้อย่างเตม็ที่
มากกวา่
2. ทีมงานมัคคุเทศก์ ไม่ตอ้งบริการนักท่อง เท่ี ยว
สามารถช่วยเหลือตวัเอง
3. มคัคุเทศก์มเีวลาเหลอืมากขึ้นในการที่จะส ารวจ ดู
เวลาย ้าเตอืนนักท่องเทีย่วในเรือ่งต่างๆ 
4. เหมาะส าหรบัรายการน าเที่ยวที่ไม่รีบเร่ง มเีวลา
อสิระให้กบันักท่องเทีย่วในการรบัประทานมากกวา่

1.  ไม่ เหมาะส าหรับรายการน า เที่ย วที่ รีบ เ ร่ ง 
เนื่องจากธรรมชาติของคนให้ความส าคัญในเรื่อง
รับประทานอาหารก่อนเรื่องอื่นๆ ท าให้มคัคุ เทศก์
ควบคุมเวลาได้ล าบาก
2. ราคาอาจสงูกวา่การรบัประทานแบบเซท็ลงโต๊ะ
3. โดยมากไม่สามารถเลือกเมนูรายการอาหารได ้ตอ้ง
รับประทานตามท่ีร้านอาหารหรือทางโรงแรมจัดให้
ยกเวน้จดัใหเ้ฉพาะกรุ๊ปแยกตา่งหาก



2.2.3 ยานพาหนะ การวางแผนเร่ืองยานพาหนะถา้เป็นสายการบิน รถไฟ หรือเรือ ตอ้งทราบตารางเวลา และราคาที่ชดัเจน เดินทางโดยเคร่ืองบินก็ควรจัดที่
นั่งให้แขกกลุ่มของตนได้นั่งใกล้ๆ  กัน เลือกเวลาเดินทางที่นักท่องเที่ยวสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจเดินทาง ส าหรับรถโคช้ควรเน้นการบริการที่
ปลอดภยัมีเบาะปรับเอนไดม้าก พนักงานขบัรถมีความช านาญไวใ้จได ้มีอุปกรณ์ไวบ้ริการที่ทนัสมยั นอกเหนือจากน้ีควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี

1) ค านึงถึงขนาดรถและที่นั่งตอ้งเพียงพอกบัจ านวนลูกคา้ ไม่แน่นเกินไปเพราะลูกคา้จะอึดอดั และไม่ควรหลวมเกินไปเพราะจะท าให้บริษทั
เสียค่าใชจ่้ายสูงข้ึน

2) ควรเลือกพนักงานขบัรถที่ไวใ้จไดข้บัรถดี มีมนุษยสัมพนัธ์ รู้เส้นทาง  โดยเฉพาะหากสามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัรถไดจ้ะเพิ่มความมัน่ใจ
ให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งดี

3) เลือกรถที่มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม
4) ควรเลือกรถในสภาพดี ถูกสุขลกัษณะตามพระราชบญัญติัการขนส่งเพื่อไม่ให้มีปัญหากบัทางเจา้หน้าที่ที่จะขอตรวจสอบระหว่างการ

เดินทาง
5) เจา้ของพาหนะเดินทางควรท าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางยิง่วงเงินประกนัมากยิง่ดี



2.2.4 จุดแวะพกั ในบางประเทศจะมีการจ ากดัเวลาในการขบัรถใหอ้ยู่ในช่วงเวลาหน่ึง เม่ือถึงก าหนดแลว้จะตอ้งหยุดรถเพื่อพกั เช่น 
ในมาเลเซีย เกาหลีใต ้นิวซีแลนด์ส่วนในประเทศไทยจะแวะพกัริมทางท่ีเป็นสถานบริการป๊ัมน ้ ามนั ทั้ งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้คนขบั
เหน่ือยลา้จนเกินไป โดยพนกังานขบัรถจะรู้ว่าควรหยุดพกัเม่ือใด และจุดใด ส่วนมากแลว้สถานท่ีใช้หยุดพกันั้นมกัจะเป็นป๊ัมเติม
น ้ามนัหรือร้านอาหาร เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสพกัผ่อน เขา้หอ้งน ้า หรือหาของว่างและเคร่ืองด่ืมบริโภค ส าหรับการจดัน าเท่ียว
ในประเทศไทยส่วนใหญ่การหยดุพกัจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว หรือป้ัมน ้ามนัประจ าท่ีคนขบัรถคุน้เคยการหยุดพกัก็
เพื่อใหพ้นกังานขบัรถไดพ้กัคลายความเม่ือยลา้ และไดเ้ติมน ้ามนัรถ ส่วนใหญ่แลว้หากเป็นการเดินทางไกล ทุก 2 ถึง 3 ชัว่โมง ควรจะ
ไดมี้การหยดุพกัเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนอิริยาบถ หรือเขา้หอ้งน ้า ถึงแมบ้นรถอาจจะมีห้องน ้ าแลว้ก็ตาม แต่เน่ืองจากลูกคา้บาง
คนไม่ยนิดีท่ีจะใชบ้นรถเพราะคบัแคบ ไม่สะดวก ไม่สะอาดพอ และรบกวนเพื่อนร่วมเดินทาง



2.2.5 ร้านขายของที่ระลึก เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่ผูว้างแผนจดัน าเที่ยวตอ้งให้ความส าคญัโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่นิ ยมช่ืนชอบการได้ซ้ือของฝากกลบั
บา้น โดยปกติแลว้การแวะซ้ือของฝากควรแวะตามรายการที่ระบุไวใ้นรายการน าเที่ยว ส่วนหน่ึงจะเป็นร้านที่อยูริ่มเส้นทางผา่นที่จะไปในจุดต่อไป ควรเป็น
ร้านที่มีสินคา้ที่ระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่ควรแวะร้านคา้ที่มีสินคา้ที่สามารถหาซ้ือที่ไหนก็ได้ เพราะเป็นการเสียเวลาเปล่าถา้ตั้งใจไปเที่ยวถึง
ที่ไกลแต่กลบัไดข้องฝากที่สามารถหาซ้ือไดใ้กลบ้า้นตน ซ่ึงโดยมากการเลือกร้านคา้ที่ระลึกที่จะบรรจุในรายการน าเที่ยว ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี

1) ควรเป็นร้านขายของที่ระลึกที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ให้การรับรองว่าสินคา้มีคุณภาพ ราคายติุธรรม 
2) ควรแวะซ้ือสินคา้ในแหล่งที่มีสินคา้แตกต่างกนัในแต่ละจุด ไม่ใช่แวะก่ีร้านของก็เหมือนกนัหมด
3) ร้านคา้ของที่ระลึกทั้งหลายควรเป็นร้านที่อยูใ่นทางผา่นหรือละแวกใกลเ้คียงที่จะเดินทางต่อไป 
4) ถา้เป็นไปไดค้วรเป็นร้านที่มีการสาธิตให้ชมถึงกระบวนการผลิตตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย
5) ทางผูว้างแผนจดัน าเที่ยว หรือมคัคุเทศก์ไม่ควรค านึงถึงผลประโยชน์
6)  ควรเป็นร้านที่ให้การตอ้นรับคณะทวัร์ มีระบบการจดัการเขา้ใจเขา้ถึงและให้บริการแก่ทีมงานตามสมควร
7) ควรแวะร้านสินคา้ที่ระลึกเฉพาะถ่ินที่ไป ไม่ใช่แวะร้านที่มีแต่สินคา้ต่างถ่ินมาขาย



2.2.6 แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ท่ีควรมีในรายการนั้นควรเลือกเส้นทางท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ มีจุดเด่นหรือ
ส่ิงท่ีควรค่าแก่การเยีย่มชม ซ่ึงอาจเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งจ่ายเงินเขา้ชม หรือไม่ตอ้งจ่ายค่าเขา้ชมก็ได ้ควรมีโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีนกัท่องเท่ียวควรไดรั้บ เช่น น ้ าประปา ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร โทรคมนาคม การเดินทางเขา้ถึงสะดวก มีถนนเขา้ถึงใน
สภาพดี สามารถเขา้ถึงไดห้ลายทาง  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัตลอดเส้นทางเดินทางท่องเท่ียว มีความปลอดภยัจากโจร
ผูร้้าย ไม่มีอนัตรายไม่มีความเส่ียงท่ีจะท าใหพ้ลาดพลั้งถึงกบัเสียชีวิต ท่ีส าคญัถา้ชาวเมืองหรือคนในทอ้งถ่ินมีอธัยาศยัและทศันคติท่ีดี
ต่อนกัท่องเท่ียว ยิม้แยม้ใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ทกัทายและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ก็จะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความประทบัใจ
มากยิง่ข้ึน และถา้เป็นไปไดก้ารจดัน าเท่ียวในช่วงท่ีตรงกบังานเทศกาลงานของทอ้งถ่ิน เช่น งานชา้งท่ีจงัหวดัสุรินทร์ หรือการจดัลอย
กระทงท่ีจงัหวดัสุโขทัย งานสงกรานตท่ี์เชียงใหม่ งานเทศกาลด่ืมเบียร์ ท่ีประเทศเยอรมนี หรืองานคาร์นิวลั (Carnival)ท่ีประเทศ
บราซิล ก็จะท าใหน้กัท่องเท่ียวไดป้ระโยชน์และความประทบัใจจากการเขา้มาเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้นเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีผูจ้ดัน า
เท่ียวควรค  านึงถึงการจดัสถานท่ีท่องเท่ียวใหน่้าสนใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ีดว้ย …



1) แหล่งท่องเที่ยวนั้นอยูใ่นความสนใจของนักท่องเที่ยว เป็นที่นิยมช่ืนชอบหรือไม่
2) เวลาการเขา้ชมสถานที่มีการเปิด-ปิด เป็นอยา่งไร ช่วงเวลาที่เขา้มาเที่ยวแลว้มีทศันียภาพสวยงามคือช่วงไหน 
3) จ่ายค่าเขา้ชมมากน้อยเพียงใด คิดค่าเขา้ชมส าหรับทีมงานน าเที่ยวและผูติ้ดตามหรือไม่
4) มีส่ิงอ านวยความสะดวก ร้านขายของและที่นั่งพกัผอ่น และห้องน ้ าเพียงพอส าหรับที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะเขา้ไปใน

แหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่
5) มีร้านบริการอาหารหรือไม่ ถา้มีตอ้งศึกษาอีกว่าเพียงพอกบัจ านวนนักท่องเที่ยวหรือไม่(กรณีตอ้งรับประทานอาหาร

ในแหล่งท่องเที่ยว) ปัจจุบนัมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่เน้นกิจกรรมการแสดงพร้อมการไดรั้บประทานอาหารดว้ย เช่น ขนัโตกดินเนอร์ จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นตน้

6) มีบริการมคัคุเทศก์หรือพนักงานส าหรับการบรรยายหรือน าชมสถานที่หรือไม่ 
7) เป็นที่ที่มีความปลอดภยัมากน้อยเพียงใด เขา้ถึงยากหรือง่าย ตอ้งมีการเปล่ียนยานพาหนะหรือไม่
8) แหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ควรมีลกัษณะการเดินทางต่อเน่ือง เป็นวงรอบไม่ยอ้นไปมา และควรมีความหลากหลายของ

แหล่งท่องเที่ยวในรายการน าเที่ยวดว้ย
9) ถา้เป็นไปไดค้วรจดัน าเที่ยวโดยพาไปในจุดที่มีความสวยงามประทบัใจน้อยกว่าก่อน ก่อนที่จะไปในที่ที่มีความ

สวยงามมากกว่า เพราะธรรมชาติของคนเม่ือเห็นส่ิงที่สวยงามยิง่ใหญ่กว่าแลว้มาเห็นของเลก็ ความสวยงามน้อยกว่าก็จะรู้สึกเฉยๆ ธรรมดา







2.2.7 บริการน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ บริษทัน าเท่ียวควรมีหลกัในการเลือกผู ้  น าเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัประเภทของงานหรือรายการน าเท่ียว เช่นหากกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็น
กลุ่มท่ีชอบใหมี้กิจกรรมระหวา่งการเดินทาง บริษทัน าเท่ียวกค็วรจดัมคัคุเทศกท่ี์มีความสามารถดา้นการท ากิจกรรม หากกลุ่มนักท่อง เท่ียวเป็นกลุ่มสาวโรงงาน  บริษทั
น าเท่ียวกค็วรจดัมคัคุเทศกท่ี์เป็นผูช้ายบุคลิกภาพดี เป็นตน้  หากสามารถจดัมคัคุเทศก์ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มหรือประเภทของการน า เท่ียวดงักล่าวไดแ้ลว้ การจดั
น าเท่ียวในคร้ังนั้นกจ็ะมีความสมบูรณ์และมีแนวโนม้ท่ีจะประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าประทบัใจจากนักท่องเท่ียวมากข้ึนดว้ย  ผูจ้ดัน าเท่ียวพึงระลึกไวเ้สมอว่าหลายคร้ัง
การจดัน าเท่ียวนกัท่องเท่ียวอาจไม่ประทบัใจในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่สวยงาม ผูค้นแออดั เบียดเสียดยดัเยียด แต่หากบริษทัสาม ารถจดัมคัคุเทศก์น าเท่ียวท่ีมี

ความสามารถ มีจิตวิทยาในการจดัมคัคุเทศกใ์หเ้หมาะสมกบัรายการน าเท่ียวหรือเหมาะสมกบักลุ่มนักท่องเท่ียวเร่ืองไม่ประทบัใจต่างๆ จากนักท่องเท่ียวก็จะทุเลาเบา
บางลง หรืออาจเปล่ียนเป็นความประทบัใจในท่ีสุดแทนก็เป็นได ้ทั้งน้ีหลกัทัว่ไปในการเลือกมคัคุเทศกม์าน าเท่ียวมีดงัต่อไปน้ี

1) หากเป็นการน าเท่ียวในประเทศไทยจะตอ้งเลือกผูท่ี้สามารถน าเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (มีบตัรมคัคุเทศก)์  

2) มีประสบการณ์เดินทางในโปรแกรมหรือเส้นทางนั้นๆ มาแลว้

3) มีจิตวิทยาในการน าเท่ียว รู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ รักในงานบริการ

4) สามารถสร้างความพึงพอใจ ดา้นความรู้ การบริการ และสร้างกิจกรรมระหวา่งการเดินทางใหมี้สีสัน สนุกสนานแก่คณะทวัร์

5) เป็นผูมี้ความซ่ือตรงน าเท่ียวโดยไม่หวงัผลประโยชน์แก่ตนเองจนน่าเกลียด

6) สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ย่างดี ป้องกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งลงตวัเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย

7) รักษาผลประโยชน์ของนกัท่องเท่ียว และของบริษทัเป็นท่ีตั้ง พยายามเลือกคนท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงใหบ้ริษทัได้



ขอ้ควรพจิารณาในการวางแผนจดัรายการน าเทีย่ว
การวางแผนน าเทีย่วในแต่ละครัง้ ผูว้างแผนควรตระหนักในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ด้วย(พวงบุหงา  ภมูพานิช, 2539)
1. วตัถปุระสงค์ การจดัรายการน าเทีย่วต้องจดัให้สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้  เช่น  จดัไปฮ่องกงเพื่อเน้นการซื้อของ รายการน า

เทีย่วกค็วรให้เวลาอสิระมากๆ  เพือ่ให้โอกาสลูกค้าได้ซื้อของตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ หรอืจดัไปภาคเหนือของประเทศไทย  เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาชนกลุ่มน้อย กค็วรให้นักท่องเทีย่วได้สมัผสัชวีติของชนกลุ่มน้อยให้มากทีสุ่ดเท่าทีเ่วลาจะอ านวย เป็นต้น

2. เส้นทางและระยะทางในการเดินทาง ถ้าการเดนิทางเป็นระยะสัน้กอ็าจจะจดัแวะเทีย่วระหวา่งทางได้ไม่มาก ถ้าการเดินทางระยะยาว จะต้อง
ค านวณการเพิม่เวลาให้อยูบ่นรถและต้องลดจ านวนการแวะเทีย่วระหวา่งทางลง ส าหรบักรณีทีต่้องเดินทางกลางคนื วนัรุ่งขึ้นไม่ควรจดักิจกรรมตลอดทัง้วนั
จนถงึกลางคนื เพือ่ให้ลูกคา้ได้มเีวลาส าหรบัพกัผอ่น ทีส่ าคญัพนักงานขบัรถกจ็ะได้พกัผอ่นด้วย

3. ลูกค้าเป้าหมาย ผูจ้ดัน าเทีย่วต้องทราบวา่ ต้องจดัการท่องเที่ยวให้กับใคร ลูกค้าเป้าหมายคอืใคร มเีพศ อายุ ระดับกา รศกึษา และสถานภาพ
เศรษฐกจิหรอืก าลงัซื้ออยา่งไร เพือ่จะได้จดัรายการได้ถูกต้อง  

4. ราคาบริการท่องเท่ียว ก่อนเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วลูกคา้สว่นใหญจ่ะดูทีร่าคาบรกิารท่องเที่ยวเป็นเบื้องต้น  ดังนัน้การคดิราคาจงึต้องค านึงถึง
ลูกคา้วา่สามารถซื้อบรกิารได้หรอืไม ่ถ้าราคาแพงกต็้องจดัรายการให้ด ี ให้คุม้คา่กบัการทีลู่กคา้ต้องจา่ยเงนิ ผูจ้ดัจะต้องศกึษาข้อมลูของบรษิัทน าเที่ยวอื่นๆ 
แล้วเปรยีบเทยีบกบัของตนเอง ถ้ารายการน าเทีย่วและทีพ่กัจดัไวเ้หมอืนกนั แต่ของบรษิทัอืน่ถูกกวา่  กอ็าจจะท าให้บรษิทัของตนขายไมไ่ด้ เป็นต้น

5.ความต้องการหรือกระแสนิยมของลูกค้าท่ีมีต่อตลาดเป้าหมาย ควรจดัรายการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่มตี่อกลุ่มตลาด
เป้าหมายของบรษิทั โดยจดัล าดบัความสนใจของลูกคา้ทีม่ตี่อตลาดนัน้ๆ แล้วจดัท าเป็นรายการให้น่าสนใจตามความต้องการของกลุ่มลูกคา้นัน้ๆ  



6. ยานพาหนะในการเดินทาง  ถ้าเป็นการเดนิทางโดยรถโคช้จะต้องเผือ่เวลาส าหรบัหยุดพกัระหวา่งทาง เพื่อเข้าห้องน ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ยดื
เส้นยืดสาย  รับประทานของว่าง  และเปลี่ยนอิริยาบถ ถ้าเป็นไปได้เส้นทางที่รถผ่าน ควรเลือกเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามสองข้าง ทาง  และใน
ขณะเดยีวกนักต็้องค านึงถงึการจราจรทีส่ะดวกสบายด้วย หากเป็นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิต้องเผือ่เวลาในขัน้ตอนการเดินทางเข้าออกสนามบนิหรอืเข้า
ออกเมอืง ตลอดจนควรเลอืกสายการบนิหรอืเทีย่วบนิทีพ่รอ้มและสะดวกต่อการจดัรายการน าเทีย่ว เชน่ไมค่วรเลอืกเทีย่วบนิทีบ่นิไปถงึชว่งดกึแล้วเข้าที่พกั 
เพราะลูกคา้จะไมไ่ด้เทีย่ว และผูจ้ดัน าเทีย่วกจ็ะต้องเสยีคา่ทีพ่กัเพิม่อกี 1 คืน เป็นตน้

7. อาหาร ท าเลทีต่ัง้รา้นอาหาร มคีวามส าคญัพอๆ กบัอาหาร ควรรบัประทานอาหารในโรงแรมส าหรบัมื้อเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการไปหาที่อื่นเพราะ
เป็นการเสยีเวลา และให้ลูกคา้หรอืนักท่องเทีย่วได้พกัผอ่นเรว็ขึน้ หลงัอาหารเชา้ควรให้เวลาลูกคา้ได้กลบัห้องพกัเพือ่ท าธุ ระสว่นตัว หรอืเตรยีมตัวเดินทาง 
ส าหรบัอาหารมือ้อืน่ๆ นัน้ ควรเปลีย่นสถานทีแ่ละอาหารควรมคีวามหลากหลาย และให้โอกาสนักท่องเทีย่วได้ลองอาหารท้องถิน่ด้วยกจ็ะดยีิง่

8. ระยะเวลา ถ้าเดนิทางกลางวนัควรมจีุดแวะเทีย่วตลอดทางแต่ถ้าเดนิทางกลางคนืโดยธรรมชาติแล้วมกัไม่มกีารแวะเที่ยว เพราะคงไม่มทีี่ไหน
เปิดให้เขา้ชมตอนกลางคนื การเดนิทางท่องเทีย่วแต่ละทีไ่มค่วรเดนิทางนานเพราะจะท าให้นักท่องเทีย่วเบือ่ และเมือ่ยล้า ควรให้ความส าคญัเรื่องเวลามาก
หรอืน้อยในแต่ละจุดแตกต่างกนัอยา่งเหมาะสม และให้เวลานักท่องเทีย่วได้มอีสิระซื้อของบา้งพอสมควร

9. แหล่งท่องเท่ียว นอกจากจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆ ที่เป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยวแล้ว  ยงัต้องพจิารณาถึงสิ่ งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เชน่ สถานที่จอดรถขนาดใหญ่  มหี้องน ้า ร้านอาหาร และร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และไม่ควรลืมเด็ดขาดว่าแหล่งท่องเที่ยวคือสิง่อนัพงึประสงค์
อนัดบัแรกของลูกคา้ในการท่องเทีย่ว อุปสรรคปัญหาต่างๆ จะคลีค่ลายลงถ้านักท่องเทีย่วเจอสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามน่าประทับใจ

10. การตัง้ช่ือ การตัง้ชือ่ต้องให้สมัพนัธก์บัรายการน าเทีย่วทีต่้องไป ต้องตัง้ให้จ างา่ย  ชือ่สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี เช่น ไปเมอืงจนี อาจตัง้
ชือ่ “ท่องแดนมงักร” ไปญ่ีปุ่นตั้งช่ือวา่ “คล่ีกิโมโน” หรือ “ซากรุะบานท่ีโตเกียว” ยโุรปอาจใชช่ื้อวา่ “ยโุรปร าลึก” ไปเท่ียวอีสาน อาจตั้งช่ือว่า “ฟังเสียงแคนแดน
อีสาน” เป็นตน้ ควรตั้งใหผู้อ่้าน อ่านแลว้เกิดจินตนาการข้ึนในจิตใจจนเกิดความสนใจ อยากทราบรายละเอียด



11.ความปลอดภยั  เป็นสิง่ส าคญัล าดบัต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวและผูจ้ดัน าเที่ยวจะต้องค านึงถึง สถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่ในภาวะเสี่ยงกไ็ม่ควรไป เพราะนอกจากจะเสี่ยงจากความ
ไม่ปลอดภยัแลว้ ยงัจะเสี่ยงต่อการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากการไม่เลอืกเดนิทางของนักท่องเที่ยวนัน่เอง ยกตวัอย่าง เหตุการณ์ระเบดิในเกาะบาหล ี อินโดนีเซีย หรือเหตุการณ์ระบาดของ
โรคซารส์ (SARs) ในประเทศจีน ความปลอดภยัในท่ีน้ียงัหมายรวมถึง การท่ีบริษทัน าเท่ียวจะตอ้งให้ความมัน่ใจในการเดินทางกบันกัท่องเท่ียว โดยการท าประกนัภัยต่างๆ ด้วย โดยมากแล้วก ็
จะเป็นการประกนัชีวิต การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง ในปัจจุบนัโรคโควิด 19 เป็นอะไรท่ีทั้งผูจ้ดัน าเท่ียวและผูเ้ป็นนกัท่องเท่ียวกใ็ห้ความส าคญัล าดบัแรกๆ

12.ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม การวางแผนจดัน าเที่ยวต้องค านึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีปฏบิตัิในแต่ละทอ้งถิ่นดว้ย โดยเฉพาะการ
จดัน าเที่ยวไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยด้วยแล้ว ยิ่งจ าเป็นที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ถึงวัฒนธรรมความเป็นมา เพื่อไม่ให้นักท่ องเที่ยวของเราไปปฏิบัติตนขดักบัคนหรือ
ขนบธรรมเนียม ในทอ้งถิ่น ทัง้น้ีในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งอาจไม่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมาย เน่ืองจากคนในแหล่งท่องเที่ยวนัน้สามารถปรบัตัวและ
คุน้เคยกบัการใหก้ารต้อนรบันักท่องเที่ยวหรอืคนแปลกหน้าอยู่เป็นประจ า  แต่ในแหล่งท่องเที่ยวอกีหลายแห่งที่ยงัไม่คุน้เคยกบัการกระท าที่ขดัต่อแนวปฏิบตัิของเขา อนัน้ีผู้จดัน าเที่ยว
ต้องยิง่ระวงั และต้องใหข้อ้มูลความรูต่้อนักท่องเที่ยวก่อนเขา้ไปน าเที่ยวทุกครัง้ เช่น แนะน าใหน้ักท่องเที่ยวสวมเสือ้ผา้ที่มดิชิด หญิงสวมกระโปรง เสือ้สุภาพ ชายใส่กางเกงขายาว ในการ
เขา้เยี่ยมชมวดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั เป็นต้น

13.ไม่ผิดกฎหมายหรือความมัน่คงของประเทศชาติ ข้อน้ีส าคญัมากโดยเฉพาะการจดัน าเที่ยวไปต่างประเทศ เพราะในแต่ละประเทศก็มีกฎระเบียบ บทลงโทษที่ไม่
เหมอืนกนั มรีะเบยีบพธิดีา้นการตรวจคนเขา้เมอืง ขอ้จ ากดัดา้นศุลกากรที่ต่างกนั กระบวนการเขา้ออกบางประเทศไม่ยุ่งยากซบัซ้อน บางประเทศมขีัน้ตอนยุ่งยาก บริษัทน าเที่ยวจึงต้อง
จดัหามคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัรท์ี่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการเดนิทางไปต่างประเทศนัน้ๆ มาอย่างดดีว้ย  เพื่อป้องกนัการผดิพลาดจากการไม่รูไ้ม่เขา้ใจของนักท่องเที่ยว

14.ข้อมูลจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์น าเท่ียว-จดัน าเท่ียว ผู้วางแผนหลายคนจดัน าเที่ยวโดยอาศยัแผนที่หรือข้อมูลจากหนังสือเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจท าให้เกิดความ
ผดิพลาดได ้ ผูว้างแผนจดัน าเที่ยวที่ดจีงึต้องมปีระสบการณ์ในการเดนิทางมาแลว้ เพราะจะสามารถมองรายการน าเที่ยวไดอ้ย่างทะลุปรุโปร่งว่าควรจะไปที่ไหนก่อนหลงั รู้ว่ารบัประทาน
อาหารที่รา้นใด พกัโรงแรมอะไร เลอืกซื้อสนิคา้ที่ระลกึแถวไหนหากจดัไปต่างประเทศกจ็ะรูว้่าควรเลอืกบรษิทัตวัแทนใด การวางแผนจดัน าเที่ยวจงึต้องอาศยัขอ้มูลจากผูท้ี่มีประสบการณ์
มามส่ีวนช่วยใหก้ารวางแผนนัน้ๆ จงึจะประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในที่น้ีอาจหมายถึงมคัคุเทศก ์หวัหน้าทวัร์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่วางแผนจดัน าเที่ยวของบริษัท
ตนเองหรอืเพื่อนฝูงที่รูจ้กักนัจากบรษิทัน าเที่ยวอื่น หรอือาจเป็นบุคลากรที่เคยน าเที่ยวหรอืรูเ้รื่องในเสน้ทางที่จะจดัไปน าเที่ยวนั ้นๆ เป็นอย่างด ีที่กล่าวมาทัง้หมดโดยมากหมายถึงเพื่อน
ร่วมอาชพีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดว้ยกนัทัง้สิน้ 

15. ส่ือท่ีจะใช้ในการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผูจ้ดัหรอืบรษิทัน าเที่ยวควรค านึงถึงสื่อที่จะต้องใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เพื่ อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ใน
การจดัน าเที่ยวและค านึงถึงความสามารถในการรบัรูข้อ้มูลของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่บริษัทน าเที่ยวมีอยู่ เช่น หากต้องการสื่อโฆษณาในการออกร้านตามงานการ
ท่องเที่ยว(Travel Show) ส่ือท่ีบริษทัจดัน าเท่ียวนิยมคือ การใช้ส่ือออนไลน ์เวป็ไซต์ ส่ือแผน่พบั โบรชัวร์ (Brochure)โดยเฉพาะเวลาออกบูทตามงาน แต่หากต้องการส่ือให้ลูกคา้ประจ าของ
บริษทัทราบโดยมากจะใช้วิธีส่งทางไปรษณีย(์Direct Mail) เป็นเอกสารหรือวารสารของบริษทั เป็นตน้ ทั้งน้ีปัจจุบนัการส่ือสารโฆษณาโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เว็ปไซต์ อินเตอร์เนต เขา้มามี
บทบาทมากในธุรกจิจดัน าเท่ียวเน่ืองจากมีตน้ทุนต ่า ส่ือสารไดส้ะดวก ท่ีส าคญัเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในเวลาอนัรวดเร็ว 



16. ฤดกูาลในการจดัน าเท่ียว หรอืชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการจดัน าเทีย่วในทุกๆ ประเภทสิง่ส าคญัที่ผู้จดัจะละเลยไม่ได้  คอืการที่ต้องค านึงถึง
ฤดูกาลท่องเทีย่วของสถานทีท่่องเทีย่วแต่ละแห่ง นอกเหนือจากชว่งเทศกาลท่องเที่ยวโดยทัว่ไปที่ต้องค านึงถึงแล้ว ผู้จดัน า เที่ยวควรสบืเสาะหาเทศกาล
งานประเพณีแปลกใหมเ่พือ่มาบรรจุเป็นรายการน าเทีย่ว เพราะจะท าให้รายการน าเทีย่วเป็นทีน่่าสนใจอยูต่ลอดเวลา

17. สภาพเศรษฐกิจ และก าลงัซ้ือจากลูกค้า การจดัน าเทีย่วไมว่า่จะเป็นการจดัในรปูแบบใด สภาพเศรษฐกจิ และก าลงัซื้อจากลูกค้า นับว่าเป็น
สิง่ส าคญัประการแรกๆ ทีบ่รษิทั   น าเทีย่วจะสามารถพจิารณาจดัน าเทีย่วให้ได้หรอืไม ่ถ้าจดัได้จะสามารถจดัได้ดีเป็นที่น่ าประทับใจเพยีงใด หากลูกค้ามี
งบประมาณจ ากดั การจดัน าเทีย่วในครัง้นัน้ๆ กอ็าจไมส่มบรูณ์เป็นทีป่ระทบัใจนัก หากลูกคา้มศีกัยภาพการใชจ้า่ยสงูการจดัรายการน าเที่ยวก็น่าจะมคีวาม
พรอ้มในการบรกิารทุกด้านซึง่กน่็าจะสง่ผลถงึความประทบัใจจากนักท่องเทีย่วในทีสุ่ด



THANK YOU 
FOR YOUR 
ATTENTION 


